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Jaarverslag 2018 van de secretaris
Het jaar van de 102e Vierdaagse van Nijmegen zat vooral voor uw bestuur vol uitdagingen. Er moest
een beleidsplan opgesteld worden en nieuwe bestuursleden en vrijwilligers worden gezocht. De
administratie van de KWBN en van DE 4DAAGSE, maar ook onze internetsite zorgden voor de nodige
hoofdbrekens. We hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat onze leden hier zo min mogelijk last
van te laten ondervinden. Verder was er een unieke ontwikkeling, want ons ledental bleef voor het
eerst in jaren min of meer gelijk.
Maar er gebeuren ook mooie dingen, want tijdens het informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE
in het voorjaar van 2018 werd afgesproken een convenant tussen onze organisaties te
ondertekenen.

Verenigingszaken
Het jaar begon met het afscheid van een vrijwilligersechtpaar dat al tientallen jaren actief was
binnen onze vereniging. Francien van den Heuvel was niet herkiesbaar als penningmeester en
Gerard Aarts legde zijn taken als ledenadministrateur neer. Dat was een grote omschakeling voor
het bestuur en de vereniging, want zulke betrokken vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Toch
meldden zich eind 2017 diverse leden aan als mogelijke opvolgers. Na enkele gesprekken met het
bestuur werden de twee kandidaten die het beste in deze functies pasten voorgedragen aan de
leden. Ed Hendriks werd tijdens de ledenvergadering in april verkozen tot bestuurslid en nam daarna
de functie van penningmeester op zich en Harry van Dijk werd als commissie van bijzondere bijstand
de nieuwe ledenadministrateur.
Beide heren gingen voortvarend van start: nieuwe bestuursleden brengen immers nieuwe ideeën
met zich mee. Ze begonnen al eerder in het jaar met de inning van de contributie voor het volgende
jaar, ze brachten de ledenadministratie onder in een online applicatie, waardoor zij gezamenlijk (en
toch op afstand) aan het ledenbestand konden werken en ten slotte toetste Ed de hele vereniging
aan de nieuwe AVG-wetgeving. Als we immers voldoen aan die AVG-wetgeving, kunnen onze leden
er op vertrouwen dat wij op de juiste wijze met hun persoonsgegevens om gaan.
Het beheer van de internetsite kostte het bestuur en webmaster Ruud van der Horst ook de nodige
hoofdbrekens. Een moderne site is mooi, maar moet ook vaker onderhouden worden. Zo bleek het
veiligheidscertificaat van de site niet meer actueel en werkten de online formulieren steeds minder
soepel (waardoor het voor nieuwe leden lastig bleek om zich aan te melden). Ook slopen er steeds
meer schoonheidsfoutjes in de site, zoals foto’s met een verkeerd format of verouderde teksten.
Ruud maakte zich in korte tijd meester over de techniek achter de site, maar moest af en toe toch
hulp inschakelen. Daarop werd een commerciële websitebouwer aangetrokken en nam die bouwer
samen met de nieuwe penningmeester een groot deel van de taken van Ruud over. Uiteraard
bedankte het bestuur Ruud voor al zijn inzet voor onze vereniging, want dit soort enthousiaste
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vrijwilligers blijft schaars.
De matig functionerende site leidde ook tot een stortvloed aan correspondentie aan de secretaris,
penningmeester en ledenadministratie. Nieuwe leden wisten niet zeker of hun aanmelding goed was
aangekomen. Daarnaast voerde ook de KWBN een nieuw ledenadministratiesysteem in, waarbij het
hoofdlidmaatschap (via welke vereniging men afdracht aan de KWBN betaalt) bij veel leden
plotseling over ging naar een andere vereniging.
Dit waren dus drukke tijden voor onze nieuwe ledenadministrateur en penningmeester, want naast
deze unieke uitdagingen komen er jaarlijks bij de contributie-inning zo’n 200 incasso’s retour, omdat
leden een adreswijziging niet hebben doorgegeven. Bovendien komen bij iedere editie van GOUD!
ongeveer 60 digitale versies onbestelbaar retour, omdat leden een wijziging in hun e-mailadres niet
doorgaven.
De meeste afspraken met Stichting DE 4DAAGSE bestonden al en werden jaarlijks uitgevoerd, maar
begin 2018 legden het bestuur van onze vereniging en Stichting DE 4DAAGSE samen de laatste hand
aan een convenant. Dit convenant legt de samenwerking tussen beide organisaties formeel vast.
Met name de afspraken over tribunekaarten, lustrumbeloningen en de Vlaggenparade zijn daardoor
voor alle bestuurders en vrijwilligers in onze beide organisaties duidelijk. Ook hier zijn we Francien
van den Heuvel veel dank verschuldigd: zij heeft veel werk gestoken in het opstellen van het
convenant.
Hoewel het meerjarenbeleidsplan nog niet formeel is vastgesteld, voerde het bestuur een van de
eerste ideeën uit dat plan al door. Er werd een Klankbordgroep geformeerd, zodat het bestuur
beleidsmatige vraagstukken snel via de e-mail kan voorleggen aan een representatieve doorsnede
van ons ledenbestand. De eerste leden van de Klankbordgroep werden door het bestuur gekozen en
benaderd. Uiteraard willen we deze deelname niet aan mensen opdringen en hebben we dus liever
leden die zichzelf hiervoor aanmelden. Al tijdens de ledenvergadering in juli meldden zich gelukkig
een flink aantal nieuwe deelnemers voor de Klankbordgroep.

Powered by GKD: dichtbij huis en ver weg
Op zaterdag 20 januari 2018 vonden we in WS’78 wederom een partner voor een ‘powered by GKD’
wandeltocht. Hun Haterse Vennentocht vanuit Nijmegen bestond uit een 20 km route met 226
deelnemers en een 40 km route met 250 deelnemers. De routes vanuit de Jan Massinkhal in
Nijmegen voerden deels over het Vierdaagseparcours, via onder andere de Berendonck, de
Overasseltse en Haterse Vennen en de St. Walrickkapel. Op deze wandeltocht in en rond Nijmegen
was de Gouden-Kruisdragersbadge veelvuldig te zien op de rugzakken en kleding.
Onze leden wisten minder goed hun weg te vinden naar de tweede ‘powered by GKD’ wandeltocht.
We probeerden al eerder een samenwerking met een Vlaamse vereniging, maar toen was de
opkomst door tropische temperaturen die dag laag. Ditmaal zochten we aansluiting bij de
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Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen. Zij organiseerden op 29 juli 2018 hun 22e
Taalgrenswandeling met afstanden van 7 tot en met 60 km. Er kwamen maar liefst 1535 deelnemers
op deze wandeltocht af, maar het was hier moeilijk te zeggen hoeveel Gouden-Kruisdragers er onder
de deelnemers waren. We vermoeden door dat de afstand naar Bellingen en de datum (een week na
de Vierdaagse) er niet veel leden bij deze Taalgrenswandeling aanwezig waren. Mede daarom
besloot het bestuur om ‘powered by GKD’ wandeltochten in het buitenland voorlopig niet meer in te
plannen.
Een nieuw initiatief bij de ‘powered by GKD’ tochten kwam daarom ook nog niet van de grond. Het
bestuur wil een speciale pin laten maken voor leden die vijf van deze tochten hebben gelopen.
Hiervoor hebben we een stempelkaart gemaakt, die leden op de ‘powered by GKD’ wandeltochten
kunnen laten stempelen. Aangezien de eerste volle stempelkaart niet eerder dan in 2021 verwacht
wordt, zullen we pas in 2019 beginnen met het laten maken van de pins. Het bestuur hoopt een
soortgelijke pin te laten maken voor onze vrijwilligers, zodat zij naast een bloemetje of cadeautje op
z’n tijd ook een meer tastbaar bewijs van hun inzet krijgen.

De 102e Vierdaagse van Nijmegen
We beleven in 2018 een prachtige Vierdaagse met zonnig weer, waarbij het nieuwe verenigingsshirt
goed van pas komt. Dat verenigingsshirt, gemaakt door onze partner Blue Boot, wordt direct al bij de
Vlaggenparade op zondag door onze leden gedragen. De organisatie van de Vlaggenparade door
Stichting DE 4DAAGSE kan nog altijd verbeterd worden, maar de Gouden-Kruisdragers lopen er
keurig bij en staan vooraan bij de opening van de Vierdaagse. Op diezelfde zondag 15 juli zijn veel
Gouden-Kruisdragers ook weer te gast bij de Vierdaagsekerkdienst, in de St. Stevenskerk. Het Elster
Mannenkoor zorgt dit jaar voor de muzikale omlijsting van de dienst.
Bij aanmelding voor de Vierdaagse zien we in het Vierdaagsemagazine onze ambassadeurs
paginagroot hun vereniging promoten en ook Omroep Gelderland volgt onze leden tijdens de twee
dagen dat zij zich kunnen aanmelden. En op de maandagmiddag beleven we een mooie opkomst bij
de ledenvergadering in het Kolpinghuis. Er wordt nog een flink aantal poloshirts opgehaald door
leden en we geven 128 tribunekaarten voor de Intocht uit aan de leden die daar recht op hebben en
die de kaarten tijdig hebben aangevraagd. Zoals ieder jaar bezoeken Henny Sackers en Paul Sanders
onze ledenvergadering: het convenant wordt ondertekend en de Blue Mops zorgen voor
ondersteuning van het Vierdaagselied.
Dinsdagochtend gaan de wandelaars van start. De burgemeester van Elden en Ranja van Anja zijn al
vroeg aan het parkoers te vinden. Hoewel het niet iedereen bevalt, lopen we deze dag weer in
omgekeerde richting. Iedereen weet de nieuwe locatie van ons Meeting Point vlak voor Lent goed te
vinden. De tweede dag toont hetzelfde beeld: prachtig zonnig weer, mueslibollen bij het meeting
point van de KWBN en veel andere lekkere dingen op ons eigen Meeting Point in Beuningen. De
tuinsproeiers komen de derde dag tevoorschijn, samen met toeschouwers die ijsjes uitdelen. De
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Koninklijke Luchtmacht doet een fly-by, bijna recht over het Meeting Point in Berg en Dal. En
aangezien de tweede dag als Roze Woensdag bekend staat, probeert de bevolking van Nijmegen de
derde dag wit als de kleur van de feestversiering als traditie te introduceren.
De laatste wandeldag begint met lichte nevel in de polders voorbij St. Walrick, maar het duurt niet
lang voor het wederom een warme dag is geworden. Op het meeting point van de KWBN worden
kersen uitgedeeld en de wandelaars schuilen onder de parasols voor een beetje schaduw. Ten slotte
gaan onze leden nog even langs bij het Meeting Point in Malden, voor ze de Via Gladiola op lopen.
Daar ontwaren ze ook reclame voor Editoo, de drukker van ons magazine GOUD! Er lopen dit jaar
ook enkele medewerkers van Editoo mee en we delen daarom ons Meeting Point met hen, zodat zij
ook een ontmoetingsplaats aan het parkoers hebben. Ruim 6.000 wandelaars halen de finish niet,
maar 41.006 deelnemers bereiken wel hun doel. De nieuwe Gouden Kruisdragers blijken goed
getraind: van de 1.531 deelnemers die voor cijfer tien gaan, halen 1.471 de finish. Erelid Bert van der
Lans behaalt cijfer 71 en ook Dick Koopman loopt zijn 69e Vierdaagse uit.

Geen reünie in Zeeland, wel lustrumbeloningen
De reünie was al lange tijd in voorbereiding: we zouden begin september te gast zijn in Zeeland. Het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en het nabijgelegen Zierikzee bleken mooie locaties voor een
gezellig dagje uit. Terwijl organisator Joke Poppe het programma afrondde, kwam het bestuur tot de
conclusie dat het aantal inschrijvingen voor deze dag ver achter bleef bij de verwachtingen. Omdat
er bij iedere reünie een aantal vaste kosten wordt gemaakt die door alle deelnemers gedragen
worden, zou dit een zeer dure dag worden voor de vereniging. Met andere woorden, de kosten van
de organisatie wogen bij lange na niet op tegen de opbrengsten. Het bestuur besloot daarop om,
met dankzegging aan Joke, de reünie niet door te laten gaan.
Hoewel het bestuur zich al beraadde op de toekomst van de reünie, kwam dit besluit toch
onverwacht snel. We hadden verwacht nog enkele jaren met de huidige opzet door te kunnen gaan.
Het lage deelnemertal zou deels te wijten kunnen zijn aan de datum: we zitten al enkele jaren op
dezelfde dag als de Airbornewandeltocht in Oosterbeek, waar ook veel van onze leden aan deel
willen nemen. Toch zien we ook dat de reünie in de huidige vorm gewoon minder populair is bij onze
leden. Voor het volgende jaar wil het bestuur dan ook nadenken over een ander soort reünie, met
lagere vaste kosten (zodat een kleiner deelnemertal niet direct tot problemen leidt), een andere
datum of een combinatie met een ‘powered by GKD’ wandeltocht. Het bestuur zal daarbij ook
nadrukkelijk de Klankbordgroep om haar mening en ideeën vragen.
In het convenant met DE 4DAASGE staat de afspraak dat de Stichting tegen een kleine vergoeding
jaarlijks in haar deelnemerslijsten de leden van onze vereniging opzoekt die dat jaar een
lustrumeditie liepen. Met die gegevens kunnen wij immers alle leden die dat verdienen, een
lustrumbeloning toesturen. Helaas bleek de praktijk weerbarstiger dan de afspraak in het convenant:
ons ledenbestand komt niet helemaal overeen met de deelnemerslijsten van DE 4DAAGSE. Een klein
verschil (zoals andere initialen) leidde er al toe dat onze leden hun lustrumbeloning niet ontvingen:
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uiteindelijk moesten we dit voor 31 leden nogmaals uitzoeken en ook dat leidde tot een aanzienlijke
correspondentie tussen leden en bestuursleden. Uw bestuur is dan ook in overleg met de Stichting
hoe we dit volgend jaar beter kunnen doen. Gelukkig ging het in veel gevallen ook gewoon goed en
kregen de meeste leden in de loop van september hun lustrumbeloning automatisch thuis gestuurd.

Koninklijke Wandel Bond Nederland
De KWBN is nog altijd een bond in transitie. Ze realiseerde een nieuw bestuursmodel voor de bond,
met een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en een ledenraad als allerhoogste orgaan. Dat
ging niet zonder slag of stoot, want de stemverhouding in de ledenraad leidde tot verhitte discussies
tussen de landelijk opererende verenigingen en evenementen (waarin onze vereniging deelneemt),
de verenigingen van individuele leden en de traditionele wandelverenigingen en -regio’s. Onze
vereniging dreigde zelfs de vertegenwoordiging in de ledenraad helemaal kwijt te raken en dat is
best vreemd als je bedenkt dat één op de tien bondsleden bij onze vereniging is aangesloten.
Uiteindelijk kwam men tot een compromis en werd de stemverhouding bijna ongewijzigd
gehandhaafd. De grote onzekere factor voor de traditionele wandelverenigingen blijft het
verdwijnen van de regio’s en de daarbij behorende bestuurslaag. Onze vereniging verwacht hierdoor
niet geraakt te worden.
Er werden ook enkele praktische zaken opgepakt en tot een goed resultaat gebracht. Zo kwam er
een online applicatie voor wandelorganisaties om een generiek calamiteitenplan voor een
wandelevenement te maken. Dit generieke format heeft de goedkeuring van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en is dus van grote waarde voor veel lokale wandelclubs die
geconfronteerd worden met een toename van regeldruk van de lokale overheid. Verder pakte de
bond een zeer oude wens van veel wandelaars op: er kwam een convenant met Natuurmonumenten
die veel wandeltochten eenvoudiger toegang geeft tot de gebieden van Natuurmonumenten.
Daarmee bewijst de bond haar nut: de zaken die alle wandelaars en organisaties aan gaan, waarbij
we met één stem naar buiten moeten treden, dat zijn de zaken die door een collectieve
belangenbehartiger (de KWBN) moeten worden opgepakt.

2018 in cijfers samengevat
Leden op 1 januari 2018
Leden op 1 januari 2019
Nieuwe leden
Overleden leden

3.738
3.715
146
21

Deelnemers ‘powered by GKD’ Nijmegen
Deelnemers ‘powered by GKD’ Bellingen
Aanwezigen ledenvergadering april

45
5

(229 in 2017)

476
1535
(43 in 2017)
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Aanwezigen ledenvergadering juli

148

Tribunekaarten Intocht
Opgestuurde lustrumbeloningen
Nieuwe leden na ledenwerfactie
Leden Facebookpagina op 31 december
Gemiddeld aantal sitebezoekers per dag
Verkochte T-shirts
Ledental Klankbordgroep

(163 in 2017)

125
(125 in 2017)
316
(316 in 2017)
112
(340 in 2016)
1.244 (1.145 in 2017)
(169 in 2017)
330
(148 in 2017)
201
30

Duitstalige versie GOUD!
Percentage digitale (Duitstalige) versie
Engelstalige versie GOUD!
Percentage digitale (Engelstalige) versie
Nederlandstalige versie GOUD!
Percentage digitale (Nederlandstalige) versie

80
(78 in 2016)
81,3 %
75
(74 in 2016)
100 %
3605 (3.512 in 2016)
42,4 %

In 2018 realiseerde de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse:
• Een lustrumbeloning voor alle leden die hiervoor dit jaar in aanmerking kwamen;
• Het dragen van de vlaggen van de deelnemende landen tijdens de Vlaggenparade;
• Een wit poloshirt om te dragen tijdens de Vlaggenparade, maar natuurlijk ook tijdens de
Vierdaagse;
• Twee ‘powered by GKD’ wandeltochten als ontmoetingsplaats voor onze leden, in Nijmegen
en Bellingen;
• Toevoeging van een nieuwe ambassadeur voor de regio Asia-Pacific en een Klankbordgroep
aan ons bestand vrijwilligers;
• Ongeveer 100 buitenlandse leden werden door ons overgezet op een Basislidmaatschap van
de KWBN. De KWBN stuurt geen wandelprogramma of magazines naar het buitenland en
dus heeft een uitgebreid lidmaatschap voor hen geen nut;
• Een nieuwe serie verjaardagskaarten voor onze leden;
• Voorzetting van onze vertegenwoordiging in de Ledenraad van de KWBN.

Wat brengt het nieuwe jaar?
Ook in 2019 zal het bestuur actief op zoek moeten naar nieuwe bestuursleden om een eerste
vacature in te vullen en om ook in de jaren daarna zich voor te bereiden op nieuwe vacatures.
Langzamerhand beginnen we te denken aan het volgende lustrum van onze vereniging en indien het
beleidsplan wordt goedgekeurd, zal dat de leidraad worden voor verdere initiatieven.
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De reünie zal een gedaanteverandering ondergaan om met een nieuw concept weer meer leden
naar deze activiteit te halen: misschien in combinatie met een ‘powered by GKD’ tocht. De eerste
wandeltocht voor het volgende jaar ligt wel vast: op 16 februari 2019 kunnen we 15 of 25 km
wandelen bij RS’80 in Woerden, ‘powered by GKD’.
Precies rond die tijd hopen we ook onze secretaris wederom te verkiezen tot Ledenraadslid bij de
KWBN en ons informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE te houden. Daarna kunnen we weer
vooruit kijken naar de 103e Vierdaagse, met een erelid als marsleider, een erelid in de organisatie en
een erelid als recordhouder.
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